Zwembad
Over enkele maanden opent aan de Parklaan het nieuwe zwembad De Banakker in EttenLeur zijn deuren.

1 Bent u van plan om bij zwembad De Banakker te gaan
zwemmen?
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23% antwoordt "Een (enkele) keer per jaar" op vraag "1 Bent u van plan om bij zwembad De
Banakker te gaan zwemmen?."

Toelichting
Meerdere keren
per jaar
Een (enkele) keer
per jaar



Of er moet een aanbieding komen voor minima



Ik weet niet of het een leuk zwembad gaat worden waar je ook lekker kunt
recreëren met diverse faciliteiten zoals horeca.
We zouden er veel gebruik van maken,
Maar 1 van beiden werkt bij Optisport zwembad..dus dat gaat voor.
Ik ben zwem alleen naakt toch geen buitenbad vindt ik een gemiste kans
Ik woon niet in etten-leur. Ik werk er dus zal niet snel gaan zwemmen.


Nooit
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In april worden de tarievenlijst en de productuitleg op de nieuwe website van het zwembad
gepubliceerd.

1.1 Bent u van plan een badenkaart aan te schaffen?
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Weet niet

44% antwoordt "Nee" op vraag "1.1 Bent u van plan een badenkaart aan te schaffen?."

Toelichting
Ik wacht eerst
de tarieven af




Veel te dure accomodatie mag zich nit vertalen naar het rpijskaartje voor de
consument, het moet wel leuk en toegankelijk blijven, ook voor mensen die
weinig te besteden hebben.
Zie hierboven
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Het zwembad krijgt geen buitenbad. Als alternatief wordt een spraypark aangelegd. Dit is
een waterspeelplaats met een vlakke betonvloer met daarop of ?in speeltoestellen. Alles in
een vrolijke en veilige vormgeving.

Voorbeeld van een waterspeelplaats

2 ‘Een waterspeelplaats is een goed alternatief voor het
ontbreken van het buitenzwembad’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
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Weet niet

53% is het (zeer) oneens met stelling 2 ‘Een waterspeelplaats is een goed alternatief voor het
ontbreken van het buitenzwembad’, 35% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is
"Mee eens" (30%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Buiten zwembad is in exploitatie kosten veel te duur. Kosten te hoog..opbrengst te
laag. Iedereen wil een buitenbad, maar beneden de 25 graden zie je niemand..!!

Mee eens



Liever wel een buitenbad, er is er geen in de buurt
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Erger nog : de aanvankelijk ingetekende ijshal is geschrapt uit het ontwerp !!
Een waterspeelplaats is een goed alternatief voor kleine kinderen. Niet voor grotere
kinderen en volwassenen die ook graag buiten zouden willen zwemmen.
Hier hebben volwassenen niet veel aan. En je lokt de kinderen uit tot rennen wat
gevaarlijk glad kan zijn.
Leuk voor de kinderen maar zwem in de zomer liever buiten
Voor de kinderen is het leuk. Maar volwassen hebben niets aan een speelpark
buiten.
Als het in de zomer rond de 30 graden is moet men nog steeds binnen gaan
zwemmen.Dit is niet aangenaam bijv: het lekker kunnen genieten van de zon.
Een (water)speelplaats en een zwembad zijn twee verschillende dingen. Ze kunnen
uiteraard wel bij elkaar bestaan maar zijn niet een bestaansvoorwaarde voor elkaar.
Als kinderen naar een buitenbad willen, zullen ze nooit in plaats daarvan kiezen
voor een speelplaats (of andersom). Kortom, de waterspeelplaats is zonde van het
geld.
Een waterspeelplaats zou als extra moeten dienen, naast een buiten zwembad.
Ik denk juist dat een combinatie van beide geweldig zou zijn voor jong en oud
In een plaats als Etten-Leur mag men toch wel een buitenbad hebben. En het
praatje dat het financieel niet haalbaar is, lijkt me een beetje overtrokken.
Is geldverkwisting en heeft weinig attentiewaarde. Kijk als voorbeeld maar naar
Molecatenpark Bosbad Hoeven; heeft een prachtig spraypark, maar er wordt in
verhouding weinig gebruik van gemaakt.
Voor volwassenen die graag zwemmen in de buitenlucht is die beslist geen
alternatief.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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